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 SEMINAR     
 Seminarium : tempat pembibitan 

 

◦ Pertemuan ilmiah untuk membahas masalah 
tertentu guna memperoleh wawasan, kritik, 
pandangan ilmiah, penelusuran atau perbaikan 
pendapat 

◦ Rangkaian studi yang diikuti oleh kelompok 
belajar yang menerapkan teknik diskusi, tukar 
menukar pendapat dan argumentasi 

◦ Pembahasan yang bersifat ilmiah yaitu sebuah 
kegiatan yang mencari pedoman-pedoman atau 
pemecahan masalah tertentu, yang diakhiri 
dengan kesimpulan dan keputusan-keputusan 
yang merupakan hail kebulatan pendapat semua 
peserta 

 



◦ SIMPOSIUM, suatu konferensi dengan suatu 
topik khusus yang didiskusikan dengan 
menampung macam-macam pendapat (brain 
storming) 

 

◦ DISKUSI PANEL, suatu diskusi (tukar pikiran) 
yang dilakukan oleh sekelompok ahli bidang 
tertentu yang berusaha membahas suatu 
topik tertentu, yang sedang menjadi 
perhatian umum di hadapan hadirin (bila 
langsung), pendengar (melalui media radio) 
atau di depan penonton (media 
elektronik/televisi) 

 



 WORKSHOP, LOKAKARYA, suatu pertemuan yang 
mendiskusikan kelancaran kerja dengan mengevaluasi 
pelaksanaan kerja berdasar keputusan yang lalu,  dan 
rencana kerja yang lebih digariskan sebelumnya 
 

 Tujuan lokakarya itu untuk mencari umpan balik (feed 
back), kelemahan-kelemahan, kendala-kendala 
pelaksanaan kerja untuk diatasinya dan mengusahakan 
agar pelaksanaan kerja berikutnya dapat berjalan lancar 
 

 Lokakarya, juga bisa merupakan pelaksanaan kerja 
berdasarkan suatu hasil seminar (Semlok) 

  
 



◦ RAPAT KERJA,  pertemuan/rapat yang 
dilakukan oleh suatu lembaga/instansi untuk 
menyampaikan program kerja selama 
periode tertentu oleh pimpinannya. Peserta 
rapat kerja hanya menyetujui dan 
memberikan masukan 

 

◦ KONGGRES dan MUKTAMAR, suatu rapat 
besar yang diikuti oleh wakil-wakil daerah 
dari suatu perkumpulan/organisasi tertentu 
untuk melaporkan pertanggungjawaban 
program kerja dan pemilihan pengurus baru 
selama periode tertentu 

 



 PEMAKALAH/PEMRASARAN 
◦ Mempresentasikan makalah dari suatu topik 

tertentu 

◦ Mempertanggungjawabkan isi makalah 

◦  Siap menjawab pertanyaan dan mempertahankan 
pendapat 

  

  PEMBAHAS/PENYANGGAH 
◦ Memberikan pendapat bandingan 

◦ Menyoroti isi makalah dari berbagai sudut pandang 

◦ Memberi komentar, sanggahan, pendapat, saran, 
masukan dan kritik dari berbagai perspektif 

 

 

 

 



 MODERATOR 
◦ Memperkenalkan pemakalah, pembahas dan notulis 
◦ Mengemukakan permasalahan yang akan dibahas/ 

dideskusikan 
◦ Memadukan, menyimpulkan dan mencari titik temu 

jika ada perbedaan pendapat/pandangan antara 
pemaka -lah dan pembahas 

◦ Memimpin jalannya diskusi, menjadi mediator dalam 
meneruskan tanggapan, sanggahan, pandangan, 
saran, pertanyaan dan masukan dari peserta 

◦ Mengatur pembagian jatah waktu untuk masing-
masing peran 

◦ Memilih tim perumus 
  

 



 NOTULIS 
◦ Mencatat semua pembicaraan selama seminar 

berlangsung 

◦ Menampung dan meneruskan tanggapan, sanggahan, 
pandangan, saran, pertanyaan dan masukan dari peserta 
seminar kepada pemakalah dan tim perumus 

  

  PESERTA 
◦ Menyampaikan tanggapan, pandangan, kritik, saran, 

pertanyaan dan masukan kepada pemakalah 

◦ Mematuhi tata tertib dan etika selama seminar 

  

 



 TIM PERUMUS 
◦ Mengolah, menyimpulkan dan atau merumuskan 

kumpulan tanggapan, sanggahan, pandangan, 
saran dan masukan kepada pemakalah 

◦ Menyampaikan rumusan hasil seminar kepada 
seluruh peserta seminar  

  

 



 Panitia penyelenggara (organizing 
committee) 

◦ Penyelenggaraan administrasi 
seminar 

◦ Penyediaan makalah dan 
menggandakan 

◦ Menyiapkan ruang dan peralatan 
seminar 

 



  Panitia Pengarah (Steering Committee) 
◦ Menentukan tema seminar 

◦ Merumuskan tujuan seminar 

◦ Merencanakan jalannnya seminar 

◦ Memimpin sidang-sidang seminar 

◦ Mengatur kerja sama sesama panitia 

◦ Menyusun rekapitulasi hasil seminar 

◦ Menutup kegiatan seminar  

  

 


